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2 Allmänt 

 

 
2.1  Allmän beskrivning 

 

Dokumentet är en lathund gällande ortodonti i Tandvårdsfönster för Allmän och Specialiserad 

tandvård för barn och unga vuxna. 

 

 

Alla utkast, t ex och fakturor, sparas i Tandvårdsfönster i 14 kalenderdagar. Därefter försvinner 

de automatiskt. 

 

 

Tänk på att använda rätt certifikat och kod vid signering. 
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2.2  Status 

 

Behandlingar kan befinna sig i olika skeden, och deras status ändras beroende på vilket skede 

dessa befinner sig i. En förklaring till vad dessa innebär följer nedan. 

 

 

Status Beskrivning 
Avbruten Behandlingen är avbruten. 

Avregistrerad Betalningsgarantin är avregistrerad. 

Beh. avslut inrapporterad Behandlingen är rapporterad som avslutad. 

Terapiplan inrapporterad Terapiplan är rapporterad som överenskommen/icke 

överenskommen. 

Beh. start inrapporterad Behandlingen är rapporterad som startad. 

BG Vårdval Vårdval för betalningsgarantin är registrerad. 

BG Vårdval Sistahandsansvar Vårdval för betalningsgarantin är registrerad som 

sistahandsansvar. 

BG utfärdad Betalningsgaranti utfärdad och skickad till patient. 

BG utfärdad påminnelse skickad Betalningsgaranti utfärdad och påminnelse om vårdval 

skickad till patient/vårdnadshavare. 
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2.3 Navigering 

 

För att komma åt och använda funktionerna för ortodonti i Tandvårdsfönster finns det två olika 

möjligheter, antingen via toppmenyn eller via snabbvalen. 

 

 

Nedan visas tillgängliga menyval för en användare med behörighet till urvalsfunktioner (se 

rödmarkering nedan). 

 
Tillgängliga val gällande urval. 
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Nedan visas tillgängliga menyval för en användare med behörighet till ortodonti (se 

rödmarkering nedan). 

 

 
Tillgängliga val gällande ortodonti. 
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3 Inrapportera urval – specialistbehörig tandläkare inom ortodonti 

 

Att inrapportera urval kan endast specialistbehörig tandläkare inom ortodonti göra. 

 

För att inrapportera urval välj menyalternativet ”Inrapportera urval” 

 

 
 

 
3.1 Steg 1 - Sök efter patient 

 

Sök fram patienten via personnummer i formatet ÅÅÅÅMMDDNNNN. I samband med 

sökning visas en kontrollfråga för att säkerställa att det är rätt patient. 

 

 

 
                       Sök efter patient. 
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3.2 Steg 2 - Ifyllnad av urvalsinformation patient 

 

Beroende på om patienten är att inordna under allmän- eller specialiserad ortodontibehandling 

måste olika uppgifter fyllas i. 

 

 
Tillgängliga val för urval allmänortodonti. 

 

 

Uppgifter att fylla i vid ortodonti inom allmän tandvård för barn och unga vuxna: 

Fält Förklaring 

Visningsdatum När urval för tandregleringsbehandling ägde rum för aktuell patient. 

Observera att datumet inte rensas per inrapporterad patient! 

Skåneindex Fastställt Skåneindex. 

Åtgärd Behandlingsåtgärd som skall utföras. 

 

 

Uppgifter att fylla i vid ortodonti inom specialiserad tandvård för barn och unga vuxna: 

Fält Förklaring 

Visningsdatum När urval för tandregleringsbehandling ägde rum för aktuell patient. 

Observera att datumet inte rensas per inrapporterad patient! 

Skåneindex Fastställt Skåneindex. 

Kötyp Välj kötyp, Förtur eller Normal. 
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3.3 Steg 3 - Granska inmatad information 

I det här steget skall ifylld information granskas innan underskrift. 

 

 
3.4 Steg 4 - Signera och skicka 

Efter signering visas en bekräftelse. 
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4 Inrapportera ortodonti vårdval 

 
4.1 Steg 1 - Sök efter patient 

Sök fram patienten via personnummer i formatet ÅÅÅÅMMDDNNNN. I samband med 

sökning visas en kontrollfråga för att säkerställa att det är rätt patient. 

 

 
Sök efter patient. 

 

 
4.2 Steg 2 – Inrapportering av ortodonti vårdval 

 
 

Tänk på att vårdvalsblankett ska vara påskriven av patient/vårdnadshavare. 

 

 
4.3 Steg 3 - Granska inmatad information 

I det här steget skall ifylld information granskas innan underskrift. 

 

 
4.4 Steg 4 - Signera & skicka 

Efter signering visas bekräftelse. 
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5 Inrapportera överenskommen terapiplan 

 

 
5.1 Steg 1 - Sök behandling 

 

Välj menyalternativet ”Behandlingar” 
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Sök fram aktuell betalningsgaranti/patient. Klicka sedan på ”Visa”. 

 

 
 

 
Klicka på knappen ”Inrapportera Terapiplan”. 

 

 
5.2 Steg 2 – Inrapportering 

I dialogen rapporterar man in om terapiplan är överenskommen eller ej. 
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På nedanstående sida anger man om terapiplan är överenskommen eller ej. Om den inte är 

överenskommen visas ett fält där man ska ange en orsak till varför den inte är överenskommen. 

 

Val av apparatur väljs när man rapporterar in behandling start. 

 

Om man har utfört en ortodontisk behandlingsutredning måste den faktureras vid detta tillfälle. 

Man väljer rätt typ av utredning i rutan för utredningsfaktura och fyller i faktureringsuppgifter. 

I och med detta kommer en faktura att skapas med automatik vid signering.  

 

Om man redan har fått ersättning för en USort utanför Tandvårdsfönster eller av annan 

anledning inte vill fakturera den, kan man kryssa i valet ”Ingen faktura”. 

 

 
 

 
5.3 Steg 3 - Granska inmatad information 

I det här steget skall ifylld information granskas innan underskrift. 

 

Välj en 

åtgärd 
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5.4 Steg 4 - Signera & skicka 

Efter signering visas bekräftelse. 
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6 Inrapportera behandling start 

 
6.1 Steg 1 - Sök behandling 

 

Välj menyalternativet ”Behandlingar” 
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Sök fram aktuell betalningsgaranti/patient. Klicka sedan på ”Visa”. 

 

 
 

Klicka på knappen Inrapportera behandling start. 
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6.2 Steg 2 – Inrapportering av behandling start 

 
 

Fyll i Datum för behandling start och Åtgärdskod. Fyll sedan i Behandlare och Eget 

fakturanummer. Denna inrapportering kommer automatiskt att skapa en faktura för vald åtgärd. 

 

Om man redan har fått ersättning för en FASin/AVTin utanför Tandvårdsfönster eller annan 

anledning inte vill fakturera den, kan man kryssa i rutan ”Inrapportera FASin/AVTin utan 

faktura”. 

 

 
6.3 Steg 3 - Granska inmatad information 

I det här steget skall ifylld information granskas innan underskrift. 

 

 
6.4 Steg 4 - Signera & skicka 

Efter signering visas bekräftelse.  
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7 Inrapportering av behandling avslut 

7.1 Steg 1 - Sök behandling 

 

Välj menyalternativet ”Behandlingar” 
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Sök fram aktuell betalningsgaranti/patient. Klicka sedan på ”Visa”. 

 

 
 

 

Klicka på knappen Inrapportera behandling avslut. 
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7.2 Steg 2- Inrapportering av behandling avslut 

 
 

Fyll i Avslutdatum, Åtgärdskod (val avgörs av valet av apparatur vid inrapportering av 

överenskommen terapiplan) och Behandlare. Denna inrapportering kommer automatiskt att 

skapa en faktura för vald åtgärd vilket kräver att man fyllt i ett eget fakturanummer. Om det 

inte är aktuellt att fakturera i samband med denna inrapportering behöver man kryssa i 

Inrapportera avslut utan faktura. 

 

Se nästa avsnitt för fakturering av FASut-II. 
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7.2.1 Fakturering av FASut-II 

 

Vid fakturering av åtgärd FASut-II krävs det en remiss till käkkirurgi registrerad i 

Tandvårdsfönster eller att en remiss för ortognat kirurgi bifogas fakturan. 

 

 
 

Om remiss bifogas ska kryssrutan Remiss avser ortognat kirurgi markeras. 

 

Om remiss inte bifogas kontrollerar Tandvårdsfönster att det för aktuell patient finns en 

käkkirurgi-remiss som har någon av statusarna; Mottagen, Under behandling eller Avslutad. 
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7.3 Steg 3 - Granska inmatad information 

I det här steget skall ifylld information granskas innan underskrift. 

 

 
7.4 Steg 4 - Signera och skicka in 

Efter signering visas bekräftelse. 
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8 Inrapportering avbruten behandling 

8.1 Steg 1 - Sök behandling 

 

Välj menyalternativet ”Behandlingar” 
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Sök fram aktuell betalningsgaranti/patient. Klicka sedan på ”Visa”. 

 

 
 

 

För att fortsätta med inrapporteringen, klicka på knappen Inrapportering behandling 

avbruten. 
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8.2 Steg 2 – Inrapportera orsak till behandling avbruten 

 

 
 

Fyll i datum för behandling avbruten och orsak. 

 

 
8.3 Steg 3 - Granska inmatad information 

I det här steget skall ifylld information granskas innan underskrift. 

 

 
8.4 Steg 4 - Signera & skicka 

Efter signering visas bekräftelse. 
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9 Fakturering av ortodonti inom spec. tandvård för barn och unga 
vuxna 

 

 
9.1 Steg 1 - Sök behandling 

 

Välj menyalternativet ”Behandlingar” 
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Sök fram aktuell betalningsgaranti/patient. Klicka sedan på ”Visa”. 

 

 
 

 

Klicka på knappen Fakturera. 
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9.2 Steg 2 – Inmatning av faktureringsuppgifter 

 

 
 

 

För att få upp en åtgärdslista måste du skriva i fältet Åtgärd och välj en åtgärd genom att klicka 

på den. Klicka därefter på knappen Lägg till. 

 

 
 

  

Bokstaven ”a” 

är inskriven 
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Fälten som kan fyllas i och deras förklaring följer nedan: 

 

Fält Förklaring 
Eget fakturanummer 

(max 10 tecken) 

Användaren fyller i ett eget fakturanummer som maximalt kan vara 

10 tecken långt. 

Behandlingsdatum Välj det datumet som motsvarar datumet då behandlingen utfördes. 

Behandlare Går endast att välja efter att ett datum har fyllts i. Välj den 

behandlare som utförde åtgärden. 

Åtgärd Vilken åtgärd utfördes. När man börjar skriva i fältet visas en lista 

med alternativ. 

Antal/Min Fyll i antal/minuter för åtgärden. Antal multipliceras med priset efter 

att det lagts till. 

Pris/Behandling Fylls i automatiskt när åtgärd har valts. I de fall då priset är variabelt 

öppnas detta fält för inmatning. 

Tand/Käke Detta fält visas och öppnas för inmatning för de åtgärder som är 

knutna till en tand eller käke. 

 

 
9.3 Steg 3 - Granska inmatad information 

I det här steget skall ifylld information granskas innan underskrift. 

 

 
9.4 Steg 4 - Signera & skicka 

Efter signering visas bekräftelse. 
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10 Fakturering av ortodonti inom allm. tandvård för barn och unga 
vuxna 

 

 
10.1 Steg 1 - Sök fram allmän ortodonti apparatur behandling 

 
 

Välj menyalternativet ”Allmän ortodonti apparatur” 
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Sök fram aktuell patient genom att ange ett personnr i Personnr-fältet och därefter klicka på 

knappen Sök. Det går även att söka genom att välja ett årtal i listan Urvalsår eller filtrera på 

fakturerade eller ej fakturerade behandlingar. Klicka sedan på ”Visa” för att öppna aktuell 

behandling. 

 

 
 

Klicka på knappen Fakturera. 
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10.2 Steg 2 – Fyll i faktureringsuppgifter 

 
 

Fälten som kan fyllas i och deras förklaring följer nedan: 

Fält Förklaring 
Eget fakturanummer 

(max 10 tecken) 

Användaren fyller i ett eget fakturanummer som maximalt kan vara 

10 tecken långt. 

Behandlingsdatum Välj det datumet som motsvarar datumet då behandlingen utfördes. 

Behandlare Går endast att välja efter att ett datum har fyllts i. Välj den 

tandvårdsenhet som utförde åtgärden. 

Åtgärd Vilken åtgärd utfördes. När man börjar skriva i fältet visas en lista 

med alternativ. 

Antal/Min Fyll i antalet åtgärder. Antal multipliceras med priset efter att det 

lagts till. 

Pris/Behandling Fylls i automatiskt när åtgärd har valts.  

Tand/Käke Detta fält visas och öppnas för inmatning för de åtgärder som är 

knutna till en tand eller käke. 
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10.3 Steg 3 - Granska inmatad information 

I det här steget skall ifylld information granskas innan underskrift. 

 

 
10.4 Steg 4 - Signera & skicka 

Efter signering visas bekräftelse. 


